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УСТАВ 

НА  СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ” 

 

 

І. СТАТУТ 

 

Чл. 1 /1/ Сдружение “Българска асоциация на комуникационните агенции” е юридическо лице с 

нестопанска цел, учредено като сдружение за осъществяване на целите, определени в този Устав.  

 

/2/ Сдружението се самоопределя като независима, доброволна, обществена организация за 

осъществяване на дейност в обществена полза. 

 

/3/ Сдружението е  открито за членство на всички ЕТ, юридически и физически лица на територията на 

страната, които споделят целите й и отговарят на изискванията, установени в настоящия Устав. 

 

/4/ Сдружението се учредява без определен срок. 

 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Чл. 2 Наименованието на Сдружението е “Българска асоциация на комуникационните агенции”. 

Наименованието  може допълнително да бъде изписано и на английски език: Bulgarian Association of 

Communications Agencies. 

 

 

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ 

 

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на Сдружението е в гр. София, пощ. код 1504, ул. Сан 

Стефано №14. 

 

 

ІV. ЦЕЛИ 

 

Чл. 4  Основни цели на дейността на Сдружението са: 

 

А/ Да способства за утвърждаването на комуникационната дейност като важна и неотменна сфера в 

свободната пазарна икономика; 

 

Б/ Да способства за  утвърждаване на положителния имидж на рекламата сред широката общественост; 

 

В/ Да съдейства за  пространно информиране на обществото за цялостната комуникационна стратегия и 

политика на рекламната дейност; 

 

Г/  Да развива и утвърждава високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете 

си; 

 

Д/ Да способства за повишаване на професионалното умение на членовете си, в съответствие на 

международните стандарти в тази област; да подпомага по–нататъшното им професионално развитие и 

реализация, включително и чрез осигуряване на достъп и издаване на специализирана литература; 
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Е/ Да защитава професионалните интереси на членовете си пред обществеността, държавни и 

обществени органи и други юридически лица; 

 

Ж/ Да издига авторитета на членовете си сред българските и международните научни и делови среди; 

 

З/ Да се включи в международния обмен на информация между асоциации и други организации със 

сходни цели и задачи. 

 
 

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 5 /1/ Сдружението осъществява своя предмет на дейност въз основа на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, този Устав и решенията на своето Общо събрание. 

 

/2/ За постигане на посочените цели Сдружението извършва следните дейности: 

 

А/ Представлява членовете си пред държавните органи, обществените организации и фирми и 

организира защитата на техните права, идеални и професионални интереси; 

 

Б/ Провежда научно-изследователска работа и информира обществеността за нейните резултати; 

 

В/ Изразява и отстоява становища и прави предложения за нормативни актове и решения на държавни 

органи, отнасящи се до дейността на членовете на Сдружението, съобразно настоящия устав; 

 

Г/ Организира делови срещи, симпозиуми, семинари, изложби, курсове и школи за квалификация и 

други прояви в страната и чужбина; 

 

Д/ Установява контакти с държавни органи и съдейства за равноправни отношения с други правни 

субекти; 

 

Е/ Редовно информира обществеността чрез публикации за новостите, промените, тенденциите и 

проблемите в областта на рекламната и общо на комуникационната дейност в страната и чужбина; 

 

Ж/ Осигурява издаването на специализирана литература; 

 

З/ Развива международна дейност и установява контакти със сродни асоциации от други държави. 

 

/3/ Сдружението може да извършва и всякаква друга, позволена от законите на страната, дейност за 

постигане на целите си. 

 
 

VІ. ЧЛЕНСТВО – ПЪЛНОПРАВНИ И АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ 

 

Чл. 6 /1/ Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, които отговарят на 

следните условия: 

 

А/ Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на Република България; 

 

Б/ Да имат основен предмет на дейност маркетингови комуникации и реклама и да формират 90% от 

приходите си от него; 



 3 

 

В/ Да имат доказано високо професионално равнище на комуникационни услуги; 

 

Г/ Да не притежават участие в медии или във фирми на свои клиенти и обратно; 

 

Д/ Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции; 

 

Е/ Да са способни да създават, организират и провеждат комуникационни кампании в национален 

мащаб; 

 

Ж/ Да имат най-малко 5 служители на пълен работен ден; 

 

З/ Да имат най-малко трима независими клиенти, като рекламният бюджет, поверен на агенцията, на 

нито един от тях не превишава 50% от общия оборот на агенцията; 

 

И/ Да имат регистрация в България не по-рано от 12 месеца, считано от датата на подаване на молбата 

за членство. 

 

/2/ В случай че в структурата на юридическо лице - пълноправен член на Сдружението, са включени две 

или повече единици (агенции) или други обособени образувания, които нямат статут на самостоятелни 

юридически лица, то юридическото лице – пълноправен член на Сдружението, има право да поиска 

няколко или всички от тези единици (агенции) или други обособени образувания, да имат правата на 

пълноправни членове. В този случай, изискванията на чл. 6 и 7 се прилагат единствено по отношение на 

съответното юридическо лице. 

 

/3/ Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат ЕТ, физически и юридически лица, които не 

отговарят на изискванията за пълноправни членове, но дейността им представлява част от цикъла на 

пълното рекламно обслужване на клиента. Те трябва да имат доказано високо професионално равнище 

на предлаганите от тях услуги, да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и 

държавните институции. 

 

Чл. 7 /1/ Пълноправни членове на Сдружението се приемат от Общото събрание въз основа на писмена 

молба на кандидата за член, в която той заявява, че приема разпоредбите на Устава на Сдружението. 

Към молбата задължително се прилагат следните документи: 

 

А/ Писмени препоръки на най-малко две юридически лица, пълноправни членове на Сдружението, 

които представят кандидата пред Общото събрание. 

 

Б/ Декларация, че са налице изискванията по чл.6, ал.1 за пълноправни членове, както и допълнителни 

документи, доказващи верността на горепосочените декларации. 

 

В/ Удостоверение за актуално правно състояние. 

 

Г/ Декларация, че кандидатът приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на Сдружението. 

 

/2/ Молбата се подава до Управителния съвет в срок от най-малко седем (7) дни преди датата на 

насрочено заседание на Общото събрание. 
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/3/ Всички кандидатури, подадени преди насрочено заседание на Общото събрание, се представят пред 

пълноправните членове на Сдружението най-малко три (3) дни преди датата на насрочено заседание на 

Общото събрание. 

 

/4/ Асоциирани членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет на Сдружението въз основа 

на писмена молба на кандидата за член, в която той заявява, че приема разпоредбите на Устава на 

Сдружението. Към молбата задължително се прилагат следните документи:  

 

А/ Писмени препоръки на две юридически лица-членове на Асоциацията.  

 

Б/ Декларация, че са налице изискванията по чл.6, ал.3 за асоциирани, както и допълнителни документи, 

доказващи верността на горепосочените декларации.  

 

В/ Удостоверение за актуално правно състояние. 

 

Г/ Декларация, че кандидатът приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на Сдружението. 

 

/5/ Молбата се разглежда от Управителния съвет в срок от 14 дни след постъпването й. Управителният 

съвет може да вземе решение и в заседание, проведено с видео-конферентна връзка, като това се 

удостоверява с протокол. 

 

Чл. 8 Членството на учредителите възниква с възникване на юридическото лице на Сдружението. 

 

Чл. 9 Всички членове на Сдружението се вписват в книга на членовете, която се води от Председателя 

на Сдружението или определен от него друг член на Управителния съвет. 

 

Чл. 10 /1/ Всеки пълноправен член на Сдружението има право: 

 

А/ Да участва в Общото събрание на Сдружението и да прави предложения пред Управителния съвет за 

определяне на дневния ред на Общото събрание; 

 

Б/ Да дава мнение и становище по разискваните въпроси; 

 

В/ Право на  глас в Общото събрание на Сдружението; 

 

Г/ Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението; 

 

Д/ Да получава постоянна информация за дейността на Сдружението и всяка друга информация, 

подпомагаща дейността му; 

 

Е/ Да участва в организираните от Сдружението мероприятия и да се ползва от резултатите от 

дейността му в съответствие с настоящия Устав и законите на Република България. 

 

/2/ Асоциираните членове имат същите права като пълноправните с изключение на чл.10, ал.1, т.В и на 

чл.10, ал.1, т.Г. 

 

Чл. 11 /1/ Всеки член на Сдружението е длъжен:  

 

А/ Да спазва Устава; 
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Б/ Да действа в съответствие с взетите от ръководните органи на Сдружението решения; 

 

В/ Да работи за осъществяване на целите на Сдружението; 

 

Г/ Да спазва Етичния кодекс на Сдружението; 

 

Д/ Да заплаща встъпителния и годишния членски внос в размер, срокове и ред, определени ежегодно от 

Общото събрание; 

 

Е/ Да не използва по какъвто и да било начин Сдружението за цели, противоречащи на Устава, Етичния 

кодекс на Сдружението, законите на Република България и професионалната етика; 

 

Ж/ Да информира Сдружението в 14-дневен срок за настъпили промени в организацията и 

юридическата структура и в ръководните му органи. 

 

/2/ Новоприетите членове на Сдружението заплащат встъпителен членски внос в срок от 30 календарни 

дни след датата на приемане. След заплащане на встъпителния членски внос новоприетият член се 

вписва в списъка с членове на Сдружението. 

 

/3/ За всеки един от пълноправните членове по чл. 6, ал.2 от Устава се дължи членски внос, който се  

заплаща чрез юридическото лице, към чиято структура принадлежи съответната единица (агенция) или 

друго обособено образувание. 

 

/4/ Годишният членски внос се дължи за всяка календарна година и се заплаща до 60 дни от  

провеждане на Общото събрание.  

 

/5/ Задължението за заплащане на членски внос не може да бъде опрощавано. Прихващане със 

задължението за членски внос не се допуска.  

 

/6/ При незаплатен членски внос в посочения в ал. 4 срок, юридическото лице не може да се възползва 

от отстъпки, предвидени за членове на Сдружението. 

 

/7/ При неспазване сроковете за плащане на годишния членски внос се дължи неустойка в размер на 

законната лихва. 

 

/8/ Членовете не отговарят за задълженията на Сдружението. 

 

Чл. 12 /1/ Членството в Сдружението се прекратява при: 

 

А/ Напускане; 

 

Б/ Изключване; 

 

В/ Прекратяване на юридическото лице /едноличния търговец/ без правоприемство или при обявяване в 

несъстоятелност; 

 

Г/ Поради отпадане; 

 

Д/ Смърт или поставяне под запрещение на индивидуален член-физическо лице. 
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/2/ Член на Сдружението може да го напусне доброволно с подаване на писмено заявление до 

Управителния съвет, подписано от регистрирания представител на напускащия. 

Заявлението се подава най-малко един месец преди датата на напускането. 

Доброволно напусналите могат отново да бъдат приети за членове на Сдружението по предвидения в 

чл.7 от настоящия Устав ред. 

 

/3/ Член на Сдружението може да бъде изключен с мотивирано решение на Общото събрание, взето с 

2/3 мнозинство на присъстващите пълноправни членове, когато:  

 

А/ Грубо нарушава законите на Република България, Устава или решенията на органите на 

Сдружението; 

 

Б/ Осъществява дейност, насочена срещу целите на Сдружението; 

 

В/ Извършва дейност, уронваща престижа на Сдружението и/или друг член или членове на 

Сдружението; 

 

Г/ Не спазва Етичния кодекс на Сдружението. 

 

/4/ Член на Сдружението се счита за отпаднал,  когато: 
 

А/ До края на календарната година, за която се отнася, не заплати годишния членски внос. 

 

Б/ Не присъства без уважителни причини на повече от три поредни Общи събрания на Сдружението; 

 

В/ Фактът на отпадането на неизправния член се установява с решение на  Общото събрание по доклад 

на Управителния съвет, подкрепен с документи, удостоверяващи неизправността по т.А или т.Б на 

чл.12, ал.4. 

 

/5/ Отпадането на член на Сдружението поради неплащане на членски внос по т. А или по причините по 

т. Б, се удостоверява със съответните документи от Контролния съвет на Сдружението, който докладва 

отпадането пред Общото събрание. 

 

/6/ Финансовите задължения на члена към Сдружението за съответната финансова година остават 

валидни и се дължат с всички законни последици, независимо от факта на прекратяване на членството. 

 

VІІ. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 13  Органите на управление на Сдружението са: 

 

/1/ Общо събрание; 

 

/2/ Управителен съвет. 

 

Чл. 14 /1/ Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В заседанията на Общото събрание 

участват всички негови членове. Всеки пълноправен член има право на един глас. Асоциираните 

членове на Сдружението участват със съвещателен глас, без право да гласуват. 

Членовете – юридически лица се представят в Общото събрание от представителите по регистрация или 

упълномощени от тях. 
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/2/ Общото събрание: 

 

А/ Изменя и допълва Устава; 

 

Б/ Приема други вътрешни актове; 

 

В/ Приема и изключва пълноправни членове; 

 

Г/ Избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет, както и членовете на 

Контролния съвет; 

 

Д/ Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението; 

 

Е/ Взема решения за откриване и закриване на клонове; 

 

Ж/ Взема решения за участие и членство в  други български и международни организации; 

 

З/ Приема основните насоки и програмите за дейността на Сдружението; 

 

И/ Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението и изпълнението на бюджета за 

изминалата година, както и бюджета за следващата година; приема отчета на Контролния съвет; 

 

К/ Решава всички въпроси по управление и разпореждане с имуществата на Сдружението, които по 

негово решение или с бюджета не са представени за решаване от Управителния съвет; 

 

Л/ Взема решения относно дължимостта и размера на встъпителния и годишния членски внос, както и 

сроковете и реда за заплащането му; 

 

М/ Приема, изменя и допълва правилник за организацията и дейността на Сдружението; 

 

Н/ Взема решение за предявяване на искове или предприемане на други действия в защита на интереса 

на Сдружението, насочени срещу лица от състава на органите на Сдружението; 

 

О/ Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на ЗЮЛНЦ, Устава или 

другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението, и разглежда жалби срещу 

доклада на Контролния съвет за отпадане на членство по причините на чл.12, ал. 4, т. А и Б. 

 

П/ Избира председател за заседанието на Общото събрание; 

 

Р/ Взема решения по всички въпроси, свързани с разпореждане с имуществото на Сдружението; 

 

C/ Взема решения за участие в други сдружения, асоциации и организации, както и учредява и/или 

участва в юридически лица, регистрирани по Търговския закон. 

 

T/ Взема решения по всички въпроси, неуредени в законите на Република България и в този Устав. 

 

/3/ Правомощията по чл.14, ал.2 принадлежат изключително на Общото събрание и не могат да се 

възлагат на други органи. 

 

/4/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението. 
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/5/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол за тяхната законосъобразност и 

съответствие с Устава по ред, предвиден в ЗЮЛНЦ. 

 

Чл. 15 /1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет поне веднъж годишно. 

 

/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една 

трета  от пълноправните членове на Сдружението. 

В случай че Управителният съвет не свика заседанието в едномесечен срок от искането, Общото 

събрание се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните 

членове или упълномощено за това от тях лице. 

 

/3/ Поканата се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

воден от Агенцията по вписванията, най-малко един месец преди насрочения ден. Допълнително 

поканата се публикува в интернет страницата на Сдружението. 

 

/4/ Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от пълноправните 

му членове.  

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред 

и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове. 

 

/5/ При наличие на обективни причини, изключващи възможността за присъствено провеждане на 

Общото събрание, същото може да се проведе дистанционно посредством видеоконферентна връзка, 

ако това е посочено в поканата за свикване на Общото събрание. В поканата се посочва приложението 

за видеоконферентна връзка, което ще се използва и линк за достъп до приложението и/или парола за 

достъп. Заседанието на Общото събрание се записва на дигитален носител. При този начин на 

провеждане на събранието всички пълномощници/упълномощители изпращат пълномощните за 

участие в събранието по електронен път на имейл адрес, посочен в поканата, не по-късно от началото на 

събранието. 

 

Чл. 16 /1/  Всеки пълноправен  член на Общото събрание има право на един глас. Асоциираните 

членове имат право само на съвещателен глас. 

Допуска се гласуване с пълномощие, ако пълномощното е писмено и изрично. 

Дружествата се представляват от представителите по регистрация или упълномощени от тях. 

 

/2/ Едно лице няма право да представлява повече от двама членове на Общото събрание. 

 

/3/ Член на Общото събрание няма право да гласува по въпроси отнасящи се до: 

 

А/ него, негов съпруг или съпруга, роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до 

четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 

 

Б/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на 

решения.  

 

/4/ Общото събрание взема решенията по чл.14, ал.2, букви А, В, Г, И, Л, Н и О с мнозинство 2/3 от 

присъстващите пълноправни членове, а останалите решения, включително и тези по текущи въпроси се 

вземат с обикновено мнозинство от присъстващите пълноправни членове. Решенията по чл.14, ал.2, 

букви Д, З, К и Р се вземат с мнозинство от всички пълноправни членове. 
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/5/ По въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред, не може да се вземат решения. 

 

/6/ За взетите решения се съставя протокол, който се подписва от председателстващия Общото събрание 

и лицето, водило протокола на  заседанието на Общото събрание. 

За протоколите от заседанията на Общото събрание се води специална протоколна книга, която се 

съхранява в седалището на Сдружението. 

 

Чл. 17 /1/ Управителният съвет се състои от седем лица - Председател и шестима членове, които се 

избират от Общото събрание за срок от 3 години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат 

предложени и избрани за втори последователен мандат, който не поставя ограничение за брой поредни 

мандати на членовете на Управителния съвет. Членовете на Управителния съвет определят помежду си 

едно лице за заместник-председател за срока на мандата. 

 

/2/ Всеки Управителен съвет се избира измежду предложените представителите по регистрация, както и 

представители по пълномощие на пълноправните членове на Сдружението. Когато член на 

Управителния съвет изгуби качеството си на представител на член на Сдружението в рамките на 

мандата, за който е избран Управителния съвет, той продължава да изпълнява функциите си до 

свикване на Общо събрание и избор на новия член на Управителния съвет. 

 

/3/ Процедура за избор: 

 

А/ Всеки пълноправен член на Сдружението има право да номинира по един свой представител за член 

на Управителния съвет. В случай че са постъпили различни номинации от пълноправни членове, за 

които е налице основание да се считат за „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон, то след 

провеждане на гласуването, за избран член на Управителния съвет ще се счита само събралият най-

много гласове измежду номинираните от тези пълноправни членове; 

 

Б/ По решение на 2/3 от присъстващите на Общото събрание пълноправни членове, вотът за избор на 

членовете на Управителния съвет може да бъде проведен като таен. В този случай, пълноправните 

членове, имащи право на глас, гласуват „За“, „Против“ или „Въздържал се“ за всяко едно от 

предложените лица за членове на Управителния съвет. За избрани се считат седемте лица, събрали най-

много гласове „За“. Измежду тях се провежда избор за Председател, като за избрано се счита лицето, 

събрало най-много гласове „За“. 

 

/4/ До избиране на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява функциите си.  

 

/5/ Управителният съвет: 

 

А/ Представлява Сдружението, както и определя обема и представителната власт на отделни свои 

членове; 

 

Б/ Осигурява изпълнението на решенията на  Общото събрание; 

 

В/ Разпорежда се с имуществото на Сдружението съгласно решенията на Общото събрание; 

 

Г/ Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

 

Д/ Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 
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Е/ Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща 

полза, съгласно решенията на Общото събрание, този Устав и законите на Република България и носи 

отговорност за това; 

 

Ж/ Определя адреса на Сдружението; 

 

З/ Приема молбите за членство и заявленията за прекратяване на членството и ги внася в Общото 

събрание; 

 

И/ Води и съхранява документацията и книгите на Сдружението; 

 

К/ Образува спомагателни органи /експертни комисии и съвети/ и ги прекратява; 

 

Л/ Решава всички въпроси по управлението на Сдружението, които не са изрично предоставени в 

компетентност на други органи. 

 

/6/ Управителният съвет се свиква от Председателя  на редовни заседания  най–малко веднъж в 

тримесечието. 

 

/7/ Управителният съвет може да се свиква на извънредни заседания по инициатива на Председателя. 

Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от 

членовете му. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок от писменото искане, 

заседанието може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове. 

 

/8/ Управителният съвет може да взема валидни решения, ако на заседанието присъстват повече от 2/3 

от неговите членове.  

За присъстващи се считат и членовете, с които има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяването на самоличността на лицето и позволяваща участие в обсъждането и 

вземане на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от Председателстващия 

заседанието.  

При наличие на обективни причини, Управителният съвет може да провежда заседанията си 

дистанционно чрез видео конферентна връзка чрез приложение за видео конферентна връзка. 

Заседанието на Управителния съвет се записва на дигитален носител, като за взетите решения се 

съставя и писмен протокол. 

 

/9/ Решенията на Управителния съвет се вземат с 2/3 от общия брой от неговите членове. 

На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя и водещия 

протокола. За протоколите от заседанията на Управителния съвет се води специална книга, която се 

съхранява в седалището на Сдружението. 

 

/10/ Управителният съвет може да взема решения и без провеждане на заседание, ако протоколът за 

взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния 

съвет. 

 

Чл. 18 /1/ Текущата дейност на Управителния съвет се ръководи от Председателя, който е и 

Председател на Сдружението, и се избира от Общото събрание за срок от три години. Председателят се 

избира измежду състава на Управителния съвет. 

 

/2/ Председателят на Сдружението:  
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А/ Представлява Сдружението в страната и чужбина; 

 

Б/ Предлага пред Управителния съвет състава на спомагателните органи; 

 

В/ Свиква и председателства заседанията на Управителния съвет; 

 

Г/ Може да упълномощава друг член на Управителния съвет да го представлява в конкретни случаи - 

устно, което се документира в протокол или с изрично писмено пълномощно - при изрична 

необходимост за такова; 

 

Д/ Изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание; 

 

Е/ Назначава и уволнява щатния персонал на Сдружението по решение на Управителния съвет; 

 

Ж/ Осъществява оперативно ръководство на  дейността на  Сдружението в изпълнение на решенията на 

Управителния съвет и Общото събрание в периода между заседанията на Управителния съвет. 

 

Чл. 19 Заместник-председателят на Сдружението подпомага Председателя при осъществяване на 

неговите функции и го замества при необходимост с изрично писмено пълномощно. Той се избира 

измежду състава на Управителния съвет. 

 

Чл. 20 /1/ Контролният съвет се състои от трима души, избрани от Общото събрание с 2/3 мнозинство 

за срок от три години и не могат да бъдат членове на Управителния съвет. 

 

/2/ До избирането на нов Контролен съвет старият продължава да изпълнява функциите си. 

 

/3/ Контролният съвет:  

 

А/ Следи за изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 

 

Б/ Редовно проверява финансовото състояние на Сдружението; 

 

В/ Отчита резултатите от дейността си пред Общото събрание веднъж годишно. 

 

Чл. 21 Членовете на Управителния съвет, включително Председателят и Заместник–председателят, и на 

Контролния съвет прекратяват функциите си предсрочно в следните случаи: 

 

А/ По тяхна молба, подадена три месеца преди датата на напускането или по рано по решение на 

Общото събрание; 

 

Б/ Поради настъпила невъзможност при болест или поради смърт; 

 

В/ При вписана промяна на регистрирания представител в случаите на чл.17, ал.2 или при оттегляне на 

даденото пълномощно; 

 

Г/ При системно и грубо неизпълнение на задълженията си, както и при установено престъпно деяние; 

 

Д/ При напускане/ отпадане/ изключване на представляваната от тях фирма от Сдружението. 

 

Е/ В други случаи, предвидени от закона. 
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Чл. 22 Комисии 

 

/1/ Управителния съвет и/ или Общото събрание могат да образуват временни и/или постоянни органи 

със спомагателни функции, в зависимост от потребностите на Сдружението. 

 

/2/ Комисиите решават текущи специфични въпроси, свързани с конкретната дейност на техните 

членове.  

 

/3/ Комисиите приемат решения за позиция на Сдружението, която предлагат за приемане на 

Управителния съвет на Сдружението като официална позиция на последното.  

 

/4/ Всяка Комисия на Сдружението се ръководи от Секретар. Секретарят се избира от членовете на 

Комисията.  

 

/5/ Секретарят:  

А/ свиква заседания на Комисията;  

 

Б/ осъществява координационна дейност между отделните членове на Сдружението по въпроси, 

засягащи членовете на отделната Комисия;  

 

В/ организира и ръководи всички сбирки на секцията и отговаря за съставянето на протоколите от 

сбирките;  

 

Г/ участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас при разглеждането на 

конкретни въпроси от дейността на Комисията.  

 

 

VІІІ. ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 23 Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, права 

върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които съгласно законите на Република 

България могат да бъдат елемент от имуществото на Сдружението. 

 

Чл. 24 Издръжката на Сдружението се осъществява от: 

 

А/ Постъпления от членски внос/встъпителен и годишен/ в размер, определен от Общото събрание; 

 

Б/ Дарения, завещания, материални помощи и спонсорство от български и чуждестранни лица, ако не са 

придружени от условия или тежести, противоречащи на настоящия Устав или на законите на Република 

България; 

 

В/ Постъпления от провеждани от Сдружението семинари, конференции, изложби, фестивали, конкурси 

и други мероприятия, свързани с постигане на целите на Сдружението; 

 

Г/ Лихви от депозити и ценни книги. 
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Чл. 25 Бюджетът на Сдружението се изготвя от Управителния съвет и се приема от Общото събрание. 

Набраните средства се изразходват в съответствие с приетия бюджет за постигане на 

общественополезните цели на дружеството.  

Контролният съвет одобрява решения на Управителния съвет за прехвърляне на средства от едно перо в 

друго. Безвъзмездното разходване на имуществото и средствата на Сдружението се извършва за 

постигане на целите, съгласно този Устав и по ред, предвиден в Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

Чл. 26 Веднъж годишно Сдружението изготвя доклад за дейността си с данни относно: 

 

А/ Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на 

организацията и постигнатите резултати; 

 

Б/ Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от други дейности; 

 

В/ Финансовия резултат. 

 

Докладът е публичен, като съобщение за неговото изготвяне и мястото и начина за запознаване с него 

се публикуват в бюлетина на Централния регистър. 

 

Чл. 27 Сдружението не  формира, разпределя и изплаща печалба в полза на своите членове или други 

лица под каквато и да било форма. 

 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 28 /1/ Сдружението се прекратява: 

 

А/ По решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на пълноправните членове; 

 

В/ С решение на съда в предвидените от закона случаи. 

 

/2/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет или от 

определено от него лице по реда на Търговския закон и при спазване на разпоредбите и ограниченията 

на специалния ред за ликвидация, предвиден за юридическите лица с нестопанска цел за осъществявяне 

на общественополезна дейност. 

 

/3/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по решение на съда. 

 

Чл. 29 Лицата, придобили имущество в резултат на извършена ликвидация, отговарят за задълженията 

на прекратеното Сдружение до размера на придобитото. 

 

Чл. 30 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на 

Сдружението от съда по седалището на Сдружението. 

 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 31 Сдружението има печат с надпис: “Българска асоциация на комуникационните агенции”. 

 



 14 

Чл. 32 Емблемата на Сдружението се утвърждава от Общото събрание. Емблемата на Сдружението 

може да се ползва от членовете в тяхната дейност и/или кореспонденция само в комбинация с 

изречението “Пълноправен член на ....” или “ Асоцииран член на ...”, което може да бъде изписано и на 

английски език: “Full member of ...” или “Associated member of ...”. 

 

Чл. 33  По спорни въпроси по прилагането на настоящия Устав е компетентно Общото събрание. 

 

Чл. 34 Всички неуредени в настоящия Устав въпроси се решават съгласно действащото 

законодателство в Република България.  

 

Чл. 35 Настоящият актуализиран Устав е приет и подписан на Общото събрание на пълноправните 

членове, проведено на 15 ноември 2001 година; изменен и допълнен с Протокол на Общото събрание на 

27 юни 2007 г.; изменен и допълнен с Протокол на Общото събрание на 24 ноември 2011 г.; изменен и 

допълнен с Протокол на Общото събрание на 13.05.2019 г.; ., изменен и допълнен с Протокол на 

Общото събрание на 01.07.2022 г. 


